
81

MAREK BIEŃCZYK

A melankólia és a halhatatlanság
(Baudelaire, Kafka, Starobinski, Baudrillard)

Sok mindent elárul a melankolikus képzeletről a soha 
véget nem érő kóborlás és a halhatatlan aggastyán míto-
sza. Ezt e szöveg vándorútján szeretném bemutatni, amelyen 
nyolc megállót helyeztem el. Az első:

1. A múzeum

Igaz, gyakran öltik fiatal lányok alakját. Nem mindig szo-
morúak, sőt, néha különös, csábító mosollyal néznek ránk, 
mint Lucas Cranach dámái. De alighanem gyakoribbak az 
öregasszonyok és az aggastyánok. Jacob de Gheyn II képein 
ilyen vénember ül a földgolyón, fölötte ragyognak a csillagok, 
a térdére könyökölve támasztja a fejét. A másik öreg, Giulio 
Campagnola képén maga Saturnus, növényeket gyűjt a tisztá-
son. Ő a változatosság kedvéért a jobb kezével tartja a fejét. 
A harmadik aggastyán, Hans Baldung Grien festményén a 
melankolikus Jób, az arca halálsápadt. Bal kezével támasztja a 
fejét, valamivel lejjebb, az állánál. Célestin Nanteuil öregem-
berének nincs szakálla, inkább az ujjaival, mint a kezével tart-
ja a fejét, fölötte pedig emlékek rajzanak. A Nadar fotóján lát-
ható alak hosszú botra támaszkodva áll – háttérben az egyip-
tomi sivatag, romok, szétszórt kövek −, tenyerét az arcára szo-
rítja. Abraham Janssens festményén az ifjú Öröm mögött, a 
háttérben ülő alakot röviden Melankóliának nevezik; inkább 
az X kromoszóma formálta, nem az Y. Eres kézfejét aszott 
képét támasztó bal karjára helyezi. A végére marad a hetedik 
aggastyán, a sivatagba elvonult Szent Jeromos. Marcantonio 
Raimondi festményéről beszélek, melyen az alak, akárcsak 
az a hollófekete hajú nő Fetti képén, egyik kezével a fejét 
támasztja, a másikkal pedig ugyanolyan gyengéd mozdulattal 
érinti az elé helyezett koponyát.

2. Párizs

Egy reggel a nyüzsgő párizsi utcán – ez a második megállóm 
– nagyjából hét ilyen öreget láthatott Baudelaire, a városi csa-
vargó. Erről szól az ismert vers, amelyet hamarosan emlékeze-
tünkbe idézek, a címe pedig pontosan így hangzik: A hét öreg. 
Abban a korai órában, amikor „mindent elleptek a szennysárga 
párafelhők”, a flâneur pedig „borús beszédben” volt unt lelké-
vel, különös menet vonult az utcán. Így meséli a flâneur:

Egyszerre egy öreg, ki úgy tükrözte vissza
csúf, sárga rongyain az esős ég színét,
hogy markába dusan hullt volna alamizsna,
ha nem látták volna fényes gonosz szemét.

(...)

mint egy beteg zsidó, bús háromlábu állat;
vad orcán nem közöny, de gyűlölet nyoma;
cipője rongyosan hóba és sárba mállott;
ment bőszen, mintha csak holtakat tiprana.

Utána épolyan: szem, szőr, bot, háta, rongyok...
Vonás sincs rajt uj: egy pokolból született,
jött, s így haladtak a százéves szörnyű roncsok
idegen cél felé, iker kísértetek.

Mily bolond vakeset alázott meg így engem?
Mily összeesküvés zsákmánya lettem én?
Hétszer olvastam ott, míg bús-borzongva mentem,
e baljós öreget újra az út kövén.

S ki tán nevetve néz ily balga babonára
és akit nem hat át a testvér borzalom,
tekintse, hogy ezek roncs vénségük dacára
az öröklét jegyét viselték arcukon!

„A képtelen Rejtelem járta át” a flâneur lelkét, rémülten 
tér vissza manzárdszobájába, de már nem talál nyugalmat:

Az ész hiába vélt kormányt ragadni; ócska
rudját a zivatar széttörte könnyedén;
és lelkem táncra kelt, táncra, szegény hajócska,
árboc nélkül, egy zord, parttalan tengeren.

(Babits Mihály fordítása)

3. A kórház

Sorsára hagyom egy pillanatra a menetet, amely hét főből, 
jobban mondva, a flâneur rémült lelkével együtt már nyolc 
vándorló öregemberből állt, hogy megmagyarázzam, hon-
nan való e gondolat kettős, melankolikus és mitikus, a boly-
gó zsidó mítoszához kapcsolódó genezise.

Létezik valami olyasmi, mint a melankolikus halhatatlan-
ság.1 Minden melankólia azzal kezdődik, hogy azon gondol-
kodunk, ami nincs, hisz Freud klasszikus elmélete szerint a 
veszteség hozza mozgásba a melankóliát; és az állandó taga-
dás, a főként a tulajdon egónkban lévő hiányra való rámu-
tatás képezi a melankolikus modus vivendijét. „Egyesekben 
annyira általánossá vált a tagadás, hogy már nem létezik 
semmi. És ők maguk is semmivé válnak – írja a XIX. szá-
zadi francia pszichiáter, Jules Cotard; ő kodifikálta azt, amit 
a tagadás melankolikus tébolyának, delíriumának nevez-
nek. − Amikor az egész külvilágra kiterjed a delírium, azt 
képzelik a betegek, hogy nincs már családjuk, nincs hazá-
juk, Párizs megsemmisült, már nem létezik a világ.”2 A taga-
dás tébolyával megjelölt melankóliában szenvedő betegek 
a rájuk váró halált is tagadják, két változatban tulajdoníta-
nak maguknak halhatatlanságot: nem tudnak meghalni, vagy 
mindig is halottak voltak, örökös túlélésre, önmaguk túlélé-
sére ítéltettek. Ez legtöbbször a jóvátehetetlen bűn képzeté-
vel vagy azzal a vággyal jár együtt – néha az őrületig fokozó-
dik (lásd Avilai Szent Teréz esetét, muero porque no muero; 
belepusztulok abba, hogy nem halok meg) −, hogy az illető 
szabaduljon végre a halhatatlanság terhétől. A halál és a test 
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tagadása néha a test határaira is kiterjed: ez a gargantuizmus, 
az az érzés, hogy a test végtelen, térben határtalan, a csilla-
gokig ér a fejünk.

A melankólia Binswanger művében3 olvasható klasszi-
kus fenomenológiája szerint a következőképpen magyaráz-
ható a jelenség, a halhatatlanság érzete: a melankóliára jel-
lemző, hogy elvész a „potenciális vágy”, vagyis a jövőre 
való törekvés, és túl fejlett a „retenció” képessége. A melan-
kolikus visszatartja magában a múltat, s mivel a halál a jövő-
höz tartozik, a tudata halhatatlannak érzi magát (vagy úgy 
érzi, örökké él a halálban), mert elfordult a jövőtől, egyál-
talán nem tudja elképzelni, mert lehetetlennek látja a status 
quo bármiféle változását.

Ehhez még annyit fűzök hozzá, áttérve az orvosi-pszicho-
lógiai fejtegetésekről a mítoszra, hogy a tagadás tébolyában 
szenvedő melankolikusok körében népes csoportot alkot-
nak a zsidók (legalább is így volt, amikor Cotard elemzé-
sei készültek). Egy korabeli munkának az volt a címe, hogy 
A bolygó zsidó a Salpêtrière kórházban, akkor készült, ami-
kor ott volt Freud gyakornokként. Maga Cotard is összekap-
csolja a klinikai megfigyeléseit – meglehetősen naiv poziti-
vistaként – a bolygó zsidó mítoszával. A kor számos orvo-
sához hasonlóan egyéni patológiával próbálja magyarázni a 
közösségi mítoszt: szerinte elfajzott csavargóktól ered, aki-
ket a melankóliájuk ereje késztetett kóborlásra, vándorútju-
kon pedig meséltek a halhatatlanságukról.

4. A Szaturnusz gyermekei között

„Van egyfajta melankólia, amelyet kutabuknak nevez-
nek az arabok. Arról az állatról kapta a nevét, amely a víz 
színén ugrál, mindenfelé szökell: az ilyen kórban szenvedő 
emberek szusszanásnyi szünet nélkül tévelyegnek és járkál-
nak” – olvashatjuk Diderot és d’Alembert enciklopédiájában 
a „melankólia” címszó alatt. Nem találkoztam sehol másutt 
ezzel az arab névvel és ilyen állattal a melankóliáról szóló 
szövegekben (találkoztam viszont a bolygó zsidó mítoszának 
arab változatával, melynek hőse al Kharaiti, a Körben Forgó, 
a Mózes által megátkozott zsidó; arab hajósok aggastyán-
ként, emberarcú, fehér szakállú tengeri szörnyként írták le, 
aki alkonyattájt bukkan fel a tenger hullámaiból). Gyakran 
jelenik meg a kóborlás és a soha véget nem érő vándorlás 
motívuma. A reneszánsz asztrológiai imaginárium szerint a 
csavargó, a vándor Szaturnusz egyik gyermeke. Ma Walter 
Benjamin a melankólia és a céltalan vándorlás második tanú-
ja, ő e szomorú gyereksereg egyik legjobban sikerült alakja 
(„A Szaturnusz jegyében jöttem erre a világra, a leglassabban 
keringő csillag, a kerülők és halasztások jegyében”). A vándor-
bot és a magányosság kedvelője valódi művészetté fejleszti a 
csavargást, hajlamos elveszni a városban. „Nem túl érdekes, ha 
valaki nem igazodik el a városban... Ahhoz, hogy valaki úgy 
eltévedjen a városban, mint az erdőben, ahhoz viszont gyakor-
latra van szükség... Életem alkonyán tanultam meg ennek a 
művészetét: beteljesültek az álmaim, melyek nyomai először 
az iskolai füzeteim itatóspapírjainak labirintusában bukkantak 
fel.”4 Nincs hát abban semmi különös, hogy az ő szemében 
a flâneur testesíti meg a legjobban a XIX. századi érzékeny-
séget, ezt az alakot egy olyan bámulatos melankolikus tudatú 
személy testesíti meg, mint Baudelaire.

A rab is ott ül a csavargó mellett a Szaturnusz gyerme-
kei között. Jól szemlélteti az egymás mellé helyezett két alak 
a melankolikus létállapot paradoxonját, a színét és a visszá-

ját, a szétszóródást és a mozdulatlanságot. Szétszóródni a 
száműzetésben, a sehová sem vezető tévelygésben – ez tér-
ben szabadon kibontakozva fejezi ki a melankólia számá-
ra kulcsfontosságú veszteség helyzetét, a hiányt, amit nem 
lehet semmivel ellensúlyozni, sosincs szabadulás a hiányér-
zettől. Baudelaire tán sehol sem jeleníti meg költészetében 
olyan szépen ezt a helyzetet, mint A hattyú című versében, 
melyben A hét öreghez hasonlóan a melankolikus „ént” írja 
le, az akkortájt születő modern városi civilizációba helyezve.

Ha a civilizáció nézőpontját választjuk, arra ítéltetett ez 
az „én”, hogy az egyre névtelenebb városba száműzzék. 
Párizsban, a XIX. század ötvenes éveiben drámaian össze-
torlódik a megszakított idő tapasztalata, mert már a júliusi 
monarchia idején megkezdték az élettel teli, sokszínű köz-
ponti kerületek lerombolását, ahol bohémek, mesterembe-
rek és munkások éltek egymás mellett. Amikor elérkezik a 
második császárság ideje, mindezt elpusztítják a szépség új 
stratégiáját követve. Ennek szellemében cserélik fel a „vén 
metropoliszok zegzugrengetegét” (A szegény anyókák) a 
névtelen, széles és egyenes avenue-k, a nagy, de kihalt terek, 
a patetikus, de elhagyatott épületek és emlékművek gondo-
san megtervezett rendszerére. A flâneur összehasonlítja a 
Louvre új kerületét azzal, ami nemrég még természeti elem-
ként létezett, a hatalmas és üres új konstrukciók pedig össze-
kapcsolódnak benne azzal az érzéssel, hogy ez a második 
császárság felfuvalkodott rezsiméhez illő művi világ.5

Baudelaire e versét olvasva jobban megérthetjük a melan-
kólia egyik freudi meghatározását, mely szerint elállíthatat-
lan „belső vérzés”. Mindegyik alak, aki csak megjelenik a 
flâneur emlékeiben, újabb veszteségre, hiányra utal. Az alle-
gorikus hattyú visszavágyik egy tó hazai vizeire, gyógyítha-
tatlan törésről, kettéhasadásról beszél, az emlékezet pedig 
ennek hatására más lények menetét vetíti elénk, de ők már 
csak a hajdani struktúrák laza töredékei, már nem lehet belő-
lük új egészet létrehozni. Ebben a menetben régmúlt esemé-
nyek résztvevői vonulnak – a modern városba került hattyú, 
a klasszikus korban élt özvegy, Andromaché, a néger rab-
szolgalány, a kis árvák, a tengereken eltévedt matrózok, és 
vannak „még annyian”. Maga a Louvre melletti építési terü-
letet figyelő flâneur is újabb száműzötté, az elállíthatatlan 
vérzés újabb hullámává válik.

Tehát az új Párizsban az emlékezet csak a vereség és a 
bukás képeit találja a múltban, a város jelen ideje ezekhez 
még hozzáteszi a magáét, így ami új, az is a veszteség emlé-
kezetévé válik. A melankólia, az ilyen emlékezet mechaniz-
musa e veszteség végtelenbe nyúló felidézése – olyan világ-
ban, amely állandó átalakulásban van, gyorsabban változik, 
mint a „halandók szíve”. Párizs változik! – de az én melankó-
liám nem változik benne, mondja a flâneur. Nincs összhang-
ban a melankóliája a külső idő szédítő tempójával, inkább az 
aszinkróniának, a lassulásnak, a nehézkességnek felel meg. 
Súlyos mozdulatlanság, szembeállítva a várossal, amely bele-
veti magát a jövőbe; de az emlékek soha véget nem érő fel-
idézése állandó vándorlássá változtatja, a melankolikus útja 
számos olyan ember között vezet, „ki már sohsem talál a 
vesztett üdvre”; ez a bolyongás halhatatlan, örök vándorlás, 
amely a mozgás folytonosságának köszönhetően felveszi a 
ritmust, és e zeneiség erejével – „sok vén Emlék telin búgó 
kürtje rian” – lesz úrrá a hiány közvetlen tapasztalatán.

Krisztus kétféleképpen fogalmazta meg ítéletét a mítosz 
különböző változataiban. Málkus, Butadeus és Ahasvérus 
állítólag azt hallotta: „Menni fogsz”. Cartaphilus pedig azt, 
hogy „várni fogsz”. A halhatatlanság és a lehetetlen várako-
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zás eszméje áll a mítosz középpontjában, de – akárcsak a 
melankólia esetében, amely térbe vetíti ki a negatív időta-
pasztalatot – átalakul drámaibb és képszerűbb bolyongássá. 
Sosem leli azt, amit keres, amit vár, a parúziát; ez olyan for-
mában jelenik meg, hogy nem tud megpihenni, hiába keres 
nyugalmat a világ minden ösvényén. A mítosz első válto-
zataiban még távoli vég, eszkatológiai siker koronázza a 
várakozást, a tévelygést, ez szabadít meg a bolyongás kín-
jaitól. A felvilágosodás korában már eltűnik a legendából a 
végső parúzia minden reménye, céltalan mozgássá válik a 
bolyongás, már csak az abszurd emblémája. A mítosz bizo-
nyos romantikus változatai visszahozzák a csodás eljöve-

tel keresztény eszméjét, amely a szeretet és a megbocsátás 
adományával vet véget az átoknak és a várakozásnak; vagy, 
ellenkezőleg, laicizálják a várakozás természetét, és arra 
használják az örökös utazás motívumát, hogy képszerűen 
jelenítsék meg az emberi haladás eszméjét.6

Baudelaire A hét öreg című versében visszatér a céltalan-
ság és vele együtt az abszurd témája: a bolygó zsidó alak-
ja nem testesít meg sem büntetést, sem várakozást, sem 
vágyakat; kifürkészhetetlen titok és abszurd árad belőle, ez a 
flâneurt is hatalmába keríti. Itt nem zenei nosztalgia a múlt 
ismétlődése, hanem mindig ugyanazt a szörnyű értelmetlen-
séget fedezi fel magában, ugyanúgy elvész a semmivel sem 
határolt térben és az örök mozgásban, mint az öregek mene-
te, amely időtlen idők óta bolyong a világban: 

és lelkem táncra kelt, táncra, szegény hajócska,
árbóc nélkül, egy zord, parttalan tengeren.

Elveszett a várakozás eszkatológiai értelme, noha ez 
különböztette meg az élet történeti idejét az örökkévalóság 
idejétől, amely az idők végezete után jön el; ezzel együtt 
tűnik el az a határ, amelyet a halál jelöl ki. Már nem számít. 
A költő, aki a mítosszal értelmezi a saját lelkiállapotát, a pszi-
chiáter, aki átalakított pszichikai tapasztalatot lát a mítosz-
ban, nem tesz különbséget a véget nem érő haldoklásként 
megjelenő élő halál és a végtelen túlélésként, továbbélésként 
felfogott halál között. A melankolikus delírium oka mindket-
tejük leírásában az a meggyőződés, hogy az illető arra ítél-
tetett, az idők végezetéig várja a halált, vagy abban a biz-
tos tudatban él, hogy várni sem kell rá, hisz már megtörtént.

5. Párizs még egyszer

Walter Benjamin „a jövő hírnökeiként”7 ír Baudelaire hét 
öregéről. Ez a kijelentés a melankolikus képzeletből kinőtt két 
jelenségre utal. Az egyik az erre jellemző, a kezdeti szakasz-
ban már említett „tagadási téboly”, a deperszonalizáció folya-
matának következménye, amely gyengíti az egyéni identitás 
érzetét, leértékeli, kétségbe vonja egyediségét. Baudelaire e 
melankolikus vonásnak köszönhetően érzékeli olyan tisztán, 
hogy abban a pillanatban, amikor viharos fejlődésnek indul 
a modern város, az egyén típussá válik, az pedig átalakít-
ja vagy egyenesen magába szippantja az egyént, és a baude-
laire-i ideál, az „egyén által formált egyén” elpusztításával 
fenyeget. „Azért ilyen rémisztő, mert azok az egyéni jellem-
zők, amelyek kezdetben mintha az egyediséget, egyetlen alak 
konkrét individualitását teremtették volna meg, megmutatják 
új típust teremtő jegyeiket (...). A maga megsokszorozódá-
sában mindig ugyanolyannak ábrázolt egyén azt a rémületet 
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fejezi ki, amelyet a modern város lakója érez, aki még a legex-
centrikusabb kísérletek árán sem tudja demonstrálni különös-
ségét, nem tud kitörni a típus varázsköréből.”8 Benjamin egy-
úttal az örök visszatérés eszméjét is felismeri a költőnél, ez az 
idea már előrevetíti azt, hogy az egyén így alakul át típussá. 
A melankolikusok meg vannak győződve arról, hogy minden 
változatlan, ugyanaz ismétlődik. Ez megkönnyíti Baudelaire-
nek azt, hogy felismerje a modernitás elnyomó jellegét.

6. Riva városa

Egyre gyakoribb az irodalomban a halhatatlanság és a 
végtelen utazás motívuma, mint Starobinski írja, Kafka tette 
fel a koronát erre Gracchus, a vadász című rövid elbeszé-
lésében, bár később persze még számos hasonló szöveg 
készült. Útban Benjamin és Kafka felé meg kell említenünk 
a Gulliver utazásait, a műben szerepelnek a struldbrugok, 
akiknek vörös folt van a bal szemöldökük fölött születé-
sük óta, ez menti meg őket a haláltól. Itt is ugyanolyan 
szörnyű az örök vénség és magatehetetlenség leírása, mint 
Baudelaire-nél. Gulliver gyorsan kiábrándul, amikor meg-
ismeri a halhatatlan aggastyánok végtelen életének rémisz-
tő részleteit, kihűl benne „az örök élet forró vágya”. Kafka 
olvasójának is elmehet a kedve ettől. Feltűnik ugyanis rövid 
időre Riva városában Gracchus. A polgármesterrel folytatott 
beszélgetésben elmagyarázza, hogy vadászat közben szaka-
dékba zuhant és odaveszett, de nem sikerült eljutnia az igazi 
halálhoz: „szerencsétlenség” történt – a vadász nem él, de 
nem is halt meg, utazgat a világ minden országában. A csó-
nakja „eltévesztette az irányt” és „sodorja a szél, mely a halál 
legmélyebb régióiban fúj”.9 Starobinskit követve melléke-
lem ehhez a rövid összefoglalóhoz Maurice Blanchot kom-
mentárjait, aki mindezt összeköti az Isten „halála” utáni kor-
ban élő ember metafizikai helyzetével. „A negativitás két-
értelműsége összefügg a halál kétértelműségével. Az, hogy 
Isten halott, egy még kegyetlenebb igazságot is jelenthet: a 
halál nem lehetséges. (...) A szerencsétlenség nem más, mint 
a halál lehetetlensége, a nagy emberi kibúvók kigúnyolása, 
az éjszaka, a semmi, a hallgatás. Nincs vég, nem lehet végez-
ni az élettel, a dolgok értelmével, a reménnyel; ez az az igaz-
ság, amiből a Nyugat embere egyfajta boldogságszimbólu-
mot alkotott, s úgy igyekezett elviselhetővé tenni, hogy fel-
szabadította belőle a boldogságra, azaz a halhatatlanságra, a 
túlélésre való hajlamot, ami kárpótolta az életért. Ám ez a 
túlélés nem más, mint maga az életünk. (...) Kafka még azt is 
mondja: »Mikor halottat siratnak, tulajdonképpen azt pana-
szolják, hogy aki ott fekszik a halottaságyon, nem halt meg 
a szó igazi értelmében. Még most is be kell érnünk ezzel a 
halállal, még mindig azt játsszuk el, mintha...« Nem kevésbé 
világos ez sem: »Menekvésünk a halál, de nem ez.« Az igaz-
ság az, hogy nem halunk meg, ebből viszont az következik, 
hogy nem is élünk, már életünkben halottak vagyunk, lénye-
gében túlélők vagyunk. Ily módon a halál ugyan véget vet 
az életünknek, de továbbra is fenntartja a meghalás lehetősé-
gét; az élet befejezéseként valóságos, de a meghalás ténye-
ként látszólagos. (...) Bizony ebből fakad a mi szorongá-
sunk. Ami nem csupán abból a semmiből származik, amiből, 
ahogy mondják, az emberi létezés kiemelkedik, hogy azután 
aláhulljon újra, hanem abból a félelemből, hogy még ezt a 
menedéket is elragadják tőlünk, hogy nem létezik a semmi, 
hogy ez a semmi még mindig a lét (...) nem tudunk kilépni 
a létezésből.”10

Blanchot negatív alapmotívumokra építi a kommentárját: 
Isten halála, a halál lehetetlensége, a halhatatlanság illúzió-
ja. Amikor ezeket a különböző „nemeket” olvassuk, mond-
ja Starobinski, Cotard melankolikusára emlékeztet minket a 
szembetűnő terminológiai hasonlóság. Az egyikük pontosan 
ugyanúgy érzékeli a helyzetét: „Isten nem létezik, tehát nem 
is tud majd természetes halált halni, és örökké fog élni.”11 
Mivel magyarázható a filozófiai és az orvosi diskurzus közti 
hasonlóság, amely a szellemi színvonalból és a műfajokból 
adódó különbségek ellenére is érezhető? Az első válasz azt 
sugallja, hogy Cotard professzor melankolikus páciense fel-
dolgozatlan állapotban mutat lehetségesnek olyan emberi 
tapasztalatot, amelyet tökéletes formában ragad meg a kitű-
nő költő és a zseniális író, a nagyszerű kritikusok pedig álta-
lános érvényű antropológiai ismeretet fedeznek fel benne. A 
melankolikus tapasztalat ezt csak töredékesen jeleníti meg. 
A másik válasz viszont azt sugallja, hogy különbözőképpen 
jelenik meg ugyanaz a történelmi pillanat az európai tudat-
ban: megtalálható a kitűnő tudós megfigyeléseiben, aki kivá-
lasztja a megfelelő anyagot az őrültség tüneteiről készült 
orvosi feljegyzésekből; más megközelítésben pedig ugyan-
ezt örökíti meg az a tény, hogy az élő halál és a céltalan uta-
zás a modern irodalom komoly témája lesz, sok mindent 
kifejez, az éles szemű kritikusok pedig még ezt is továbbgon-
dolják. Mint írja még Starobinski,12 olyan válasz is lehetsé-
ges, amelyben összhangba kerül egymással a két álláspont: a 
tagadás tébolya összekapcsolódik az elutasítás és az önpusz-
títás kényszerével, amely kezdettől fogva jelen van az embe-
ri nem pszichikai apparátusában. De mivel ez a koncepció 
1850 után tört be hirtelen a tudomány és az irodalom nyel-
vébe, az egész korban hallható „Isten halott!” kiáltás vissz-
hangjává válik. Felerősíti a tudat állandó antropológiai lehe-
tőségét a nyugati kultúra fordulatot hozó átmeneti idősza-
kára jellemző szindróma. A melankolikus halhatatlanság az 
emberi pszichikumnak tulajdonított örök kockázat, s egyút-
tal olyan állapot vagy betegség, amelyet a történelmi pillanat 
atmoszférája tett ilyen válságossá.

7. Hirosima

Gyógyítható-e ez a kór, amelyet nem annyira a halál, mint 
inkább a halhatatlanság okoz? Cotard azt állítja, gyógyke-
zelés híján krónikussá válik. Kafka örök hajósa pedig ilyen 
ironikus megjegyzést tesz: „Rajtam segíteni, ez a gondolat: 
betegség, melynek gyógyítója az ágy”.13 De ha már gyógy-
kezelésre szorul az ember, akkor, mint mondani szokás, 
kutyaharapást legjobb szőrével. Cseréljük funkcionális hal-
hatatlanságra a melankolikus halhatatlanságot.

Az utóbbiról, e posztmodern fenoménról írt Jean 
Baudrillard pár éve megjelent Illusion de la fin című köny-
vében. A lehető legrövidebben fogalmazva izofréniaként jel-
lemzi, vagyis már nem a tagadás tébolya, delíriuma, ellen-
kezőleg, a beteljesülés, a telítettség, az azonosság tébolya, 
melyben kimerül minden lehetőség, megszűnnek a melan-
kólia olyan hagyományos feltételei, mint az elidegenedés, 
a veszteség, az önmagunktól való különbözés, a hiány és a 
vágy. Az izofrénia élet, árnyék, metafora, önmagunk mint 
másik lény, a tükörképünk nélkül, és végül élet öregség nél-
kül, amelyből, hasonlóan a CD-hez, ki van zárva bármifé-
le elhasználódási folyamat, élet vágy és üresség nélkül, ahol 
nem marad kihasználatlan hely, mint egy komputerprogram-
ban. Baudrillard idézi Elias Canettitől a minden transzcen-
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dencia halálát kifejező metaforát. Azt mondja Canetti, hogy 
a hirosimai atomrobbanás kiiktatta a Napot, átvette az ener-
giáját, és materializálta a Földön. Így pusztították el az embe-
rek a Nap illúzióját és mítoszát, a napfény pusztító erejét utá-
nozva tényleg sikerült lehozni a Földre. A metafora végső 
lehetősége a valóság, de a metaforának a legsúlyosabb bün-
tetés terhe mellett tilos élnie ezzel a lehetőséggel. Azt mond-
ja Baudrillard, hogy nem szabad átugranunk az árnyékun-
kat, áttörve a tükör túlsó oldalára, nem szabad megsemmisí-
teni a szimbolikus teret. Mégis ez történt, és nincsenek már 
meghódítható hegyek, átugorható helyek. Ez minden dimen-
zióra vonatkozik: az individuálisra, ahol a tett vallását kény-
szerítik az emberre az önmaximalizálás, a hatékony önura-
lom technikái, ez pedig, hogy úgy mondjam, megterem-
ti az „én” totális integritását; ez abban a törekvésben valósul 
meg, hogy egyetemessé tegyünk mindent – tényeket, adatokat, 
tudást, információt –, és liberalizáljunk is mindent (a liberalizá-
lás, mondja Baudrillard, a szabadság metaforájának tényleges 
megvalósítása, s mint ilyen, a szabadság végét jelenti).

A lehetőségek kimerüléséből következő horizontális hal-
hatatlanság e folyamatában eltűnik a különbség az emberi 
és a nem emberi között. Elnyelte a metaforát a metasztázis, 
a klónozás, melynek során végtelen sok másolat készül, 
mint a molekulaláncban, olyan egyformák lesznek, mint két 
tojás, nem különböznek sem a mostani, sem a korábbi vagy 
a későbbi változataik.

Baudrillard arra a következtetésre jut, hogy „valaha az 
ember halhatatlannak hitte magát, pedig nem volt az. Ma már 
nem hisszük, hogy halhatatlanok vagyunk, pedig pont most 
válunk azzá, lassan, szép finoman halhatatlanok leszünk, 
pedig nem is tudunk erről, nem akarjuk, nem hiszünk benne; 
nem a lelkünk tesz minket halhatatlanná, mert az már eltűnt, 
nem a testünk, mert az is eltűnik, hanem a képlet, a kód – 
olyan lények vagyunk, amelyek számára hamarosan már 
nem létező lesz a halál, halálképzet sem lesz, sőt, ami még 
rosszabb, a halál illúzióját is elveszítjük. (...)

A halhatatlanság e minőségének már nincs köze a gond-
viseléshez vagy a sorshoz, ez a végzettől megfosztott baná-
lis minőség, olyasvalami minősége, aminek nincs vége, mert 
már túl van a végen, túllépett önmaga lehetőségein.”14 

Cotard-t, Baudelaire-t, Benjamint és Kafkát olvasva, aztán 
pedig Baudrillard-t, aki a halál utáni életet is leírta, vagy halál 
utáni életként írta le a halál nélküli életet, kísértést érzünk 
arra, hogy valami fogódzót találjunk ebben vagy abban az 
olvasmányban, egyik vagy másik halhatatlanság-vízióban. 
Vannak köztük terminológiai hasonlóságok, amelyek még az 
örök visszatérés melankolikus eszméjéhez is kapcsolódnak. 
A lézerlemez technikája például már az idea végső, karika-
túraszerű változatának tekinthető, hisz mindig ugyanabban 
az alakban, ugyanabban a változatlan állapotban ismételjük 
ugyanazt a lejátszásával, mint ahogy a metasztázis is az: a lét 
új „mintája”, amely abból az elvből jött létre, hogy ugyan-
azt ismételjük. Az ismétlés, sőt az ismételt elhasználás elve, 
mint írja Baudrillard, az egyén olyan új ontológiáját is érin-
ti, mint a technika vagy a Történelem. Még mindig van min-

den, amiről már azt hittük, túllépett rajta a történelem, nem 
tűnt el, még mindig reciklálható, újra átdolgozható minden 
maradvány: egyház, demokrácia, kommunizmus, etnikumok, 
ideológiák. Kiszakadt a ciklikus időből a történelem, mond-
ja Baudrillard, hogy beleilleszkedjen a „reciklikus” rendbe.15

Mint a bolygó zsidó mítoszának negatív változatában, itt 
sincs győztes parúzia, és az én bolyongásom sem jut el vala-
miféle végső következtetéshez. Baudrillard „horizontális” 
halhatatlanságában nincs helye a melankóliának, nyilvánva-
lóan innen menekülök Gracchus, a vadász soha véget nem 
érő bolyongásába, Baudelaire örvénylő mélységeibe. Azt 
mondta egyszer Benjamin Baudelaire verseinek Párizsáról: 
elsüllyedt város, a tenger mélyén.16 Ez vezet el az utolsó 
állomáshoz.

8. Folyók, tavak

 ahol Guillaume Apollinaire ismert négysorosa vár:

Lakva tó mélyét, nádas alját,
Be soká is éltek, ti potykák!
Tán a halál is elfeled,
Bánat halai, titeket. 

(Somlyó György fordítása)

Borzadva gondolok a napra, amikor kipusztulnak a 
melankólia utolsó öreg halai.

(Pálfalvi Lajos fordítása)
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